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Store Heddinge den 18. januar 2013

TOTALØL! - Ølfestival København 2013.
Ølfestival 2013 finder sted i Tap1 i København i dagene fra den 23. til den 25. maj 2013.
Planlægningen er i fuld gang, udstillerstandene er næsten udsolgt, dele af programmet er på plads
og billetsalget er startet.
Igen i år vil vi forbedre og udvikle de aktiviteter der allerede er blevet en fast del af Danske
Ølentusiasters Ølfestival, bl.a. vil underholdningen fra scenen få et løft. Flaskedrengene, som var
en stor succes i 2012, dukker fredag op med deres alternative bud på anvendelse af
returemballage; Monrad og Rislund, som for snart mange år siden proklamerede at ’Øl er Gud’,
optræder på scenen lørdag aften; og sammes musikdirektør i det hedengangne Totalpetroleum,
Øivind Ougaard, stiller torsdag op med Polkageist. Hvad kan det blive andet end TOTALØL! - ikke
mindst når dertil lægges smagsprøver på hundredvis af gode øl fra snesevis af danske og
udenlandske bryggerier - udvalgt af gæsterne selv eller præsenteret af eksperter ved en af vore
temasmagninger. Programmet kan, efterhånden som temasmagninger med mere kommer på
plads, ses på www.beerfestival.dk
Til Ølfestival 2013 vil der igen være adgang til Ølfestivalen en time tidligere for gæster med billetter
der er købt i forsalg – og i år vil der oven i købet være rabat på poletter til smagsprøver købt i
forsalg - billetsalget kan findes via www.beerfestival.dk .
Åbningstiderne bliver:

Torsdag
Fredag
Lørdag

Billetter købt i forsalg
15.00 – 23.00
12.00 – 23.00
12.00 – 23.00

Billetter købt i døren
16.00 – 23.00
13.00 – 23.00
13.00 – 23.00

Der vil være mulighed for firma- og gruppearrangementer for grupper på minimum 20 personer.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Danske Ølentusiasters Sekretariat
Festivalplakaten er igen i år skabt af Mads Berg, den kan ses i dette nyhedsbrev, ligesom den
selvfølgelig også kan ses på www.beerfestival.dk . En version i højere opløsning kan rekvireres
hos Danske Ølentusiasters Pressekontakt – se kontaktinformation herunder.
Hold øje med www.beerfestival.dk, hvor vi vil holde jer opdaterede om nyheder.
Højt skum!
Ølfestival 2013
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Yderligere oplysninger ved henvendelse til Danske Ølentusiasters

Landsformand
Bo L. Jensen - bo.jensen@ale.dk - tlf. 28 19 17 13
eller
Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen - anne-mette.meyer@ale.dk - tlf. 61 30 17 62

Danske Ølentusiasters Sekretariat
v/ Rie Sørensen, Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
Tlf.: 45 82 34 00, mandag-fredag 9:00-12:00, sekretariat@ale.dk

Øivind Ougaard og Polkageist - http://www.danskmusik.com/dmfbook/folk/html/polkageist.html
Flaskedrengene - http://bogar.dk/bottlesonly_english/wordpress/
Monrad og Rislund - http://www.m-r.dk/

Danske Ølentusiaster er en uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på
52 lokalafdelinger over hele landet.
Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser
og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk
bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.

Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU).
Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
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